
 

 

   
								
	
	 					Operagala	och	Jubileumskonsert	
 I och med den inställda vårkonserten har styrelsen börjat skruva lite i framtidsplanerna och 
inbjuder till konsert söndagen den 15 november i Konserthuset. DÅ skall det bli operagala 
och vi låter programmet växa med ytterligare två körsatser som vi övar in under hösten. Vi 
repeterar programmet för operagalan men börjar också tidigt i höst med instuderingen för 
den nu flyttade jubileumskonserten.  Många verk för kören inkluderande det som är helt 
nyskrivet av Stefan Forsén kommer att kräva ordentligt med övningstid innan de framförs, 
förhoppningsvis, en söndag i mars 2021. 
 
Vi bjuder in till ”smakprov” på Hvitfeldtska onsdagen den 10 juni klockan 18.45.  
 
Repetitionerna startar sedan onsdag den 19 augusti.  
Repetitioner: Hvitfeldskas södra aula på onsdagar klockan 18.45 - 21.15 samt 
Annedalskyrkan lördagar 12 september, 10 oktober och 7 november 10.00 - 15.00. Kören 
arbetar med distansinstudering hemma. Minst en timma per vecka (söndagar mellan 14.00 
och 14.45).  
 
Konserter: Två konserter prel. klockan 14.00 och 18.30 söndagen den 15 november 2020 i 
Göteborgs Konserthus. Genrep sker klockan 11.00 – 16.00 den 14 november på Artisten 
(prel.lokal). 
 
Nya deltagare: Om du inte har sjungit med oss tidigare kan du lösa ut noter och övrigt 
instuderingsmaterial mot en avgift av 300 kr. Om du sedan bestämmer dig för att inte vara 
med, lämnar du senaste den 8 september tillbaka materialet och återfår dina 300 kr.  
 
Närvaro: För att delta i konserterna krävs körvana, samt ett minimum av 13 närvaropoäng 
under repetitionerna. Du får 1 poäng per onsdagsrepetition och 2 poäng per 
lördagsrepetition. Under konsertveckan är det obligatorisk närvaro och de dagarna räknas 
in i närvaropoängen. (1 poäng för onsdagen och 2 poäng för genrepet). 
 
Deltagaravgift: Om Du varit med våren 2020 betalar Du bara 800 kronor plus kostnaden för 
tillkommande noter för hösten. Är Du ny i projektet betalar Du 1350 kronor.  I avgiften ingår 
då också en ljudfil/cdskiva/ eller alternativ som styrelsen håller på och planerar för 
hösten. Avgift för arbetssökande och heltidsstuderande är 400 om Du varit med under våren 
och 900 kronor om Du är ny i höst. Kostnader för noter tillkommer.  
 
Alla måste anmäla sig på nytt för denna termin.  
 
Avgiften betalas in på bankgiro 875-1927 så att beloppet finns på kontot senast 20 
september 2020. Glöm ej att ange ditt namn! 
 
Veta mer om kören? Besök vår hemsida. Där finns även namn och epostadresser till 
styrelsen och stämvärdar. 

www.gbgkonsertkor.se 


